
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  
 המעורר לתשובה  היום''''עשרה רמזים בכוונת 

 

 

 נ| גליון  בתשפ" ואתחנן פרשת

 . )ג, כג(ָבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר 'הָוֶאְתַחַנן ֶאל  

 ההכרחייםתנאים  ארבעהיש לפרש, דמשה רבינו נתכוין ללמדם 
שיתפלל בלשון תחנונים כעני  ,ואתחנן – אלקבלת תפילה: 

שיבקש רק ממקור הרחמים  ,אל ה' – ב. ולבקש בעד נפשהעומד 
 ,בעת ההוא –ג' . אמצעים אחרים על ידי שיזמין לו כל צרכו, ולא

והיינו בשעה שהציבור  ,להתפלל בזמן ידוע שהוא עת רצון
שיפרש ויפרט בפיו משאלות לבו באופן  ,לאמר –ד' . םמתפללי

 ברור, שלא יהיה משמעות בדבריו היפך ממחשבת לבו.

ֶאְעְבָרה ָנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן ָהָהר ַהּטֹוב 
 )ג, כה(. ַהֶזה ְוַהְלָבנֹן

זה בית המקדש,  - ןוהלבנו ,זו ירושלים -ש"י ההר הטוב ש רפיר
מה שאמרו חז"ל דמשה תאב  ל פיעהכוונה בזה ויש לפרש 

שם ולא ת הנוהגות רק וכדי לקיים מצו רץ ישראליכנס לאהל
צה רלאותם מקומות כיון שפירט למה  ועם זה יובן, בחוץ לארץ

 .ית המקדשד לקיים המצוות הנוהגות בירושלים ובבבמיוח

ֲעֵלה רֹאש ַהִפְסָגה ְוָשא ֵעיֶניָך ָיָמה ְוָצֹפָנה ְוֵתיָמָנה ּוִמְזָרָחה ּוְרֵאה 
 )ג, כז( .וגו' ְבֵעיֶניָך

ויש  .הרי כל ראיה הוא בעיניםקשה למה הוצרך לומר "בעיניך" 
הקב"ה לומר למשה שבאמצעות עיניו הזכים  לפרש דנתכוין

והטהורים יוכל לראות את כל הארץ בראיה אחת, שתבוא כל 
 לתוך ארץ ישראיכנס להאינו צריך לשוב הארץ מול עיניו, ו

אינו צריך להסתובב אנה ואנה, אלא בפעם אחת  כן ה, וכמותלראו
 .את כולהיראה 

ֲאֶשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך  ְוָהיּו ַהְדָבִרים ָהֵאֶלהוגו' ֱאֹלֶהיָך  'הְוָאַהְבָת ֵאת 
 ו(-. )ו, הַהיֹום ַעל ְלָבֶבָך

והיאך אפשר  קשה דהרי אהבה הוא דבר שתלוי בלבלכאורה 
ויש לפרש דהתורה נותנת  .לצוות ולהכריח לאהוב את השי"ת

עצה לזה "והיו הדברים האלה על לבבך", והיינו "כשיתמיד שימת 
ה הרוחנית, וירוץ בלבו וולד בלבו חשק התאווהדברים על לבו, י

ודבר : בלשונו הקדושומסיים רבינו, ה' בכל אשר ציווהו".לאהבת 
זה אנחנו יתמי דיתמי אנו מרגישים כי רבה תאוה בלבנו חשק 
אלוקי עולם, יותר מכל הון עולם וכבוד מלכות, וכל ערב נרגש, 
לנמבזה ונמאס, בערך חלק המועט המושג, מהרגש היות הדברים 

 .על לבנו, אשרינו מה טוב חלקינו

ינּו ְלטֹוב ֵק ֱאֹל 'הַלֲעשֹות ֶאת ָכל ַהֻחִקים ָהֵאֶלה ְלִיְרָאה ֶאת  'הַוְיַצֵּונּו 
ּוְצָדָקה ִתְהֶיה ָלנּו ִכי ִנְשמֹר  .ָלנּו ָכל ַהָיִמים ְלַחיֵֹתנּו ְכַהיֹום ַהֶזה

 כה(-)ו, כד. וגו'ַלֲעשֹות ֶאת ָכל ַהִמְצָוה ַהזֹאת 

 ירושהפ וכפל הלשונות, וגם מה דברים יש להבין מהו האריכות
דהפסוק הראשון מדבר על עבודה  ,ויש לפרש .לפני ה' אלוקינו

כדי  הקב"ה חייב לפרנסנו כדין עבד שרבו מפרנסו ל זהמיראה, וע
 .'על ה' להיטיב כיד המלך לפרנסה וכלכלה' כן וכמו ,להחיותו

חובה, אלא  ה בגדראינוהפסוק השני מדבר מעבודה מאהבה ש
בדרך "צדקה" תהיה לנו, כשנשמור "לפני ה'" שהיא תכלית 
 עבודה מאהבה דביקות הנפש לפניו אור הנערב הוא ה' אלוקינו,

"כאשר ציוונו" בלא שום פניה, אלא לעשות מצות ה', שזהו עשיית 
 המצוה באהבה בשלימות, ודבר זה יצטדק בו אדם ויקו לשכר.
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 )ד, לט(וידעת היום והשבת אל לבבך. 

מה ישיב  , מימים 'יום'צריך לדעת מה ידיעת 
ואולי שנתכוון להערות הצריכין  .אל לבו

 להכניע היצר השוכן בלב האדם.

  זה אם פגע בך מנוול 'מאמר חז"ל על דרך  .א 
המיתה' ואם לאו יזכור לו יום  , נצחו מוטב,  וכו'

יתן    "וידעת" והוא אומרו    לבבו.ובזה יהיה נכנע  
ובזה  , המיתההידוע שהוא יום  " היום " בדעתו 

להשיבו אל דרך הטוב  "והשבות אל לבבך"
 רבים,  שוןל "לבבך"ודקדק לומר  והישר.

 הרע.יצרים יצר הטוב ויצר  שצילרמוז ל

א יביא  ו שלעתיד לב למאמר חז"ך על דר .ב 
חטו לעיני כל שלהקדוש ברוך הוא את השטן 

ההוא   " היום " דעתו על ויתן האדם  ישראל, 
  לשטן ט ו הגדול שבו ישלוף ה' חרבו וישח 

כי יכנע   הישר, ובזה ישיב אל לבבו לדרך    , עהר 
 השטן לפניו.

הגדול שהוא יום    " היום " עוד ירצה שיזכור לו    .ג
וכי יפקוד מה   אל מה יעשה כי יקום  - הדין 

ומה תגדל חרפתו לפני קהל ועדה   , ישיבנו
 ותחתונים.עליונים 

למה החמה בבקר  ' מאמר חז"לעל דרך  .ד 
לפי שעוברת על פתחה של  פניה אדומים וכו'

תן לבך לדעת    " וידעת"   ואומר וכו', והוא    'נםיגה 
ותראה ֶהֵכר בשמש כי יש דין   " היום " מעשה 
 זה תשיב אל לבבך וגו'.וב  , רצונולעוברי  

כי בחינת הקדושה  אנשי אמת כמו שאמרו .ה 
ועל  'לילה', ובחינת הזרות תקרא  'יום'תקרא 

ידי מעשה אדם יכחד מבחינת יום ויהיה חלקו 
 תהליםב לזה התפלל דוד ואמר  דת לילה, ויבמ

 ,"היוםוידעת "והוא אומרו  ".בלילותמפחד "
דה זו שנקראת  י השתדל לדעת מ  פירוש, 
ובזה אתה מעצמך תטה לבבך לדרך  , 'היום'
 הנכון.

שבעל נפש הקדוש זוהר ב האמורעל דרך  .ו 
מתוך כך ול לילה, כב מעישוערוך חשבון י
והנה אם האדם  אוי.רבוא לתקן מעשיו כי

עושה כדבר הזה דבר יום ביומו ירגיש במעשיו 
דה על העבר, והרעים וישוב על השגגות ויתו 

לצד מיעוט הרגשתו בהם יתמיד  , וזולת זה 
וגם כי ישוב לא   , עשות כהם וגדולים מהם

שר עברוהו להתוודות עליהם, יזכור את א
 , פירוש  , "היוםוידעת  "וה משה במאמר  יולזה צ

ובזה  , יום שבכל יום ידע מעשהו של אותו 
ואין  בהם, שלא יתמיד  "לבבךוהשבות אל "

 צריך לומר שלא יוסיף להרע.

כי יום שהנפש באה  כאמור בזוהר הקדוש .ז
ליון משביעה ה' על התורה ומתרה מעולם הע

אם  םבה בעונשין מרובין וביעודים מרובי 
פירוש   , "היוםוידעת  "וכנגד יום זה אמר    .תטיב
שיזכור יום נסיעת נפשו מעולם   שנסע, היום 

 . העליון בכמה התראות 

 כי עולם הזה יקרא  לפי מה שאמרו חז"ל .ח 
לצד שיראה לילה ועולם העליון יקרא יום, ו

צדיק ורע  ' ה הזבעולם  םהאדם דברים מנוגדי
יטהו לבבו מבחור    חקר, לאין    'לו רשע וטוב לו

הרשעים בעולם הזה   לבוויראהו    הנצחי, בטוב  
ויאמר אליו הלא תראה כי    ומרויחיןשמסריחין  

שהוא עולם   " היום וידעת "טוב הוא, לזה אמר 
  " לבבךוהשבות אל " , יוםאליו המתיחס 

  ם לידידיו י קי ה בוחר כי ה'  ניצחת, תשובה 
 .ל פניו להאבידואומשלם לשונאיו 

יהי  ויהי ערב ו" וקכדרשת חז"ל על הפס . ט
, שהתנה ה' עם מעשה "יום הששי בוקר

שיהיו ישראל בראשית על יום מתן תורה 
, והוא מה שרמז באומרו  מקבלים את התורה 

היום הנכבד שנגלה על   פירוש,  , "היוםוידעת "
ושעליו בא התנאי  , מעשיוהר סיני מה נורא 

 התורה.ובזה תשיב לבבך לדרך  העולם, עם 
נמשך  "יםקכי ה' הוא האל" מרוולדרך זה או

שעל ידי   לבבך', והשבות אל  'שלמעלה    עם מה 
ים קהיום ההוא הוכר לכל העולם כי אין אל

 הארץ.זולתו בשמים וגו' ועל 

מי ירושל שנאמר בתלמודיתבאר על דרך  . י
, והנה לפי כולה'שקול שבת כנגד כל התורה '

חל שיבא היצר ויאמר לאדם מה כחך כי ת
לה שהיא שלימות האדם, ולקיים כל התורה כ

ומה גם אדם שעברוהו רעות רבות ירחיקהו 
היצר מה תוכל לתקן את אשר פעלו ידיך 

אותו    -  "היוםוידעת  "מהרעות, לזה אמר משה  
כי  "ב דכתי השבת, שהוא  , "היום"שכתוב בו 

לבבך, תן דעתך עליו ובו תשיב אל  ,  "היוםשבת  
כי הוא שקול כנגד כל התורה, וזה יועיל 

בין לתקן מה שעברוהו   , טענות שתילסתור 
בין להשלמת הנפש, שעל ידי  מהמרדים, 

  ות ומצתרי"ג כל  לו קיים  ישמירתו הרי הוא כא
 .השם
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 –תוכנו של ויכוח בין המלאך מיכאל עם המקטרג בעצם יום הדין 
 ראש השנה

ר ְלָך צַּ לּות, עֹוד לֹו בַּ גָּ ן הַּ ל ֶשהּוא ְזמַּ אֵּ ְשרָּ ם יִּ ר ְלעַּ צַּ י בַּ ה כִּ ְגֻאלָּ ת הַּ חַּ ְבטָּ ר ְבהַּ בֵּ תּוב ֶזה ְמדַּ , כָּ
ים  ֲאמּורִּ ֶלה הָּ אֵּ ים הָּ רִּ ְדבָּ ל הַּ ְמְצאּוהּו כָּ ין ֶשיִּ ה בֵּ צָּ ֲהפָּ ה וַּ מָּ ֲאדָּ ן הָּ ה מִּ דָּ ְשמָּ ם הַּ מּוְך ֶשהֵּ ְבסָּ

, ְוֹלא  יחַּ שִּ י מָּ ם ֶחְבלֵּ ים ְוהֵּ מִּ יָּ ית הַּ ֲחרִּ ְהֶיה ְבאַּ ר, ֶזה יִּ ְספָּ י מִּ ֲארּו ְמתֵּ שָּ ה ֶשיִּ טָּ ְמעָּ ֻאּמֹות ְוהַּ הָּ
ֲח  א ְבאַּ ים ֶאלָּ ים ֲאֻרכִּ נִּ ְזמַּ ידּות בִּ ְתמִּ רֹות בִּ צָּ ל הַּ ֶהם כָּ ְהֶיה לָּ ר יִּ ם ֶשְיעֹורֵּ יחָּ ְבטִּ ים, ּומַּ מִּ יָּ ית הַּ רִּ

חּום  ל רַּ י אֵּ ה זֹו כִּ חָּ ְבטָּ ם ְלהַּ עַּ ן טַּ תַּ ד ה', ְונָּ ְבתָּ עַּ ה, ְוהּוא אֹוְמרֹו ְושַּ ְתשּובָּ שּוב בִּ ז לָּ ם אָּ בָּ ה' ְלבָּ
שּוב ְוגֹו'. ְבָך לָּ ק לִּ זֵּ יחַּ ְרְפָך ְוגֹו' וִּ ֲענַּ    ה' ֱאֹלֶהיָך ֹלא יַּ יא טַּ י ֶשזֹו הִּ יא ְואּולַּ בִּ י ה' ֶשהֵּ ְפנֵּ ל לִּ אֵּ יכָּ ת מִּ

ר  ה ֹלא ְיעֹורֵּ ּמָּ ים ְולָּ רִּ ְדבָּ ל הַּ ם כָּ ְצאּו אֹותָּ ים ּומָּ מִּ יָּ ית הַּ ֲחרִּ אּו אַּ י בָּ ש )נֹחַּ מ.(, ֶשֲהרֵּ דָּ ר חָּ ְבזֹהַּ
ר  ְפתֹחַּ אֹוצַּ יֹות לִּ ה' צֹופִּ ינּו לַּ ינֵּ ר, ְועֵּ חֵּ קֹום אַּ ר ְבמָּ ֲאמָּ ּמַּ י הַּ ְשתִּ רַּ שּוב. ּופֵּ ם לָּ בָּ ה ה' לִּ ֳהרָּ רּוחַּ טָּ

ידּותֹו.  בּות ְידִּ ימּות ֲערֵּ יר ְנעִּ כִּ ם ה' ְלהַּ ְבבֹות עַּ ּטֹות לִּ ְּורֹות ּוְלהַּ ם עִּ יִּ ינַּ ְפקֹחַּ עֵּ  )ד, לא(לִּ
, שביאר מה דאיתא רבינובספר דברים אחדים )דרוש כ"ז ד"ה עשיר( הביא בשם החיד"א 

חמים אפי' בלא תשובה. בזוהר חדש )שם( בויכוח בין מיכאל לס"מ, אם ישראל ראויים לר
, וכדכתיב שבזכות היסורים והצרות הם ראויים ליגאל בלי תשובהדמלאך מיכאל טוען 

 . והס"מ טוען דהרי כתיב ברישיה דקרא"בצר לך ומצאוך וגו' כי אל רחום ה' אלוקיך"
. והקב"ה "כי אל רחום ה' אלוקיך", ואח"כ כתיב "ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו"

, ומיכאל "ושבת עד ה' אלוקיך"אומר למיכאל מדוע אינו מביט ברישיה דקרא דכתיב 
 עונה דהרי הקב"ה נקרא רחום וצריך הוא לרחם עליהם, יעו"ש.

בת עד ה' אלקיך ושמעת וש", דלמיכאל היה קשה בפירוש הכתוב, דכתיב רבינווביאר 
כפשטיה, דצריך שישובו בתשובה, מאי  "ושבת"וגו', ואי אמרינן ד "בקולו כי אל רחום

, דכיון דשבים בתשובה מאי בעי לרחמנות. אלא מוכרח דכוונת "כי אל רחום"קאמר 
שבת עד ה' אלקיך, דהוי"ו היא  אוהכתוב בצר לך ומצאוך וכו' שיבואו כל הצרות, 

יגאלו כי אל רחום וכו', דאף בלי תשובה יגאלם  שני אופנים הללובאחד ממחלקת, ואז 
 כשיבואו עליהם כל הצרות. 

וכך היה מפרש מיכאל בכתוב, ולכן יצא לטעון דכבר סבלו כל העונשים וצריך לרחם 
עליהם, אבל שר של אדום סובר דפירוש הכתוב ושבת נלמד בוי"ו מוסיף, דצריך שישובו 

רחמים, לא קשה, דהוי אמינא דתשובה כזו שבאה מתוך צרה ג"כ, וכי תימא מה צריך ל
, ומסיים ומקבל התשובה אף שהיא מתוך צרהלא מהני, לזה אמר כי אל רחום וכו', 

 ע"כ שמעתי משם הרב הנזכר זלה"ה. -הרחיד"א 
וכמתלמד מדברי הרב ז"ל, נראה דאפשר לפרש בפלוגתא דר'  -והוסיף על דבריו הק' 

ורסם בכמה דוכתי, ומהם בבבא מציעא )צד, ב(, דתניא "אביו ואמו יאשיה ור' יונתן המפ
קלל" אין לי אלא אביו ואמו, אביו בלא אמו אמו בלא אביו מנין, ת"ל אביו קלל אמו קלל, 
דכתיב "כי איש איש אשר יקלל את אביו ואמו קלל דמיו בו", בתחילתו סמך קללה לאביו 

 אחד בפני עצמוע שניהם כאחד משמע ובסופו סמך קללה לאמו, ר' יונתן אומר משמ
עד שיפרוט לך הכתוב יחדיו. ובשיטה מקובצת שם מביא בשם רבינו חננאל והרשב"א 

עפ"י דין, שאף באחד משני  טענת מיכאל נכונה, וא"כ דהלכה כר' יונתןוהריטב"א והר"ן 
 הדברים או יסורים או תשובה סגי, ומאריך עוד הרבה לפלפל בזה.

אור החיים בפרשת משפטים )כא, יא( שאם יסבלו יסורין בגלות רבינו בוכמו"כ כתב 
בחסרון מזונות וכסות, ושלא יהיה הקב"ה עונה אותם בצר, אפילו לא יהיו ישראל ראוין 

. ומפרש בזאת "ואם שלש אלה יגאלו קודם הזמן הקצוב בזכות תוקף היסוריןלגאולה 
ולא מצות, ואפילו לא יכספו  לא יעשה לה ויצאה חנם", שהגם שלא יהיה בידם לא תורה
 לדבר הגאולה, עכ"ז יגאלו כיון שיסוריה יספיקו לפדיונה. 

והגם שכתוב בזוה"ק שיש הפרש גדול באופן הגאולה אם תהיה באמצעות מעשיהם 
אם יגאלו בזכות היסורים הטובים של ישראל או בגלל שהגיע הקץ הקצוב, מכל מקום 

כמו אם נגאלו בזכות מעשיהם  הם למדריגת בנים,אפילו יגאלו קודם זמן הגאולה, שוים 
 הטובים, עיי"ש. וכ"כ עוד בפר' האזינו )לב, לו(.

, שישנו מאור החיים לתלמיד האור החיים בשם רבוומן הראוי להצמיד מה שכתב בספר 
ויכוח נוסף בין מיכאל והשר של אדום המבוסס על אותו פירוש בפסוק זה, אולם בדרך 

טוען שדי בתשובה, ואילו השר של אדום משיבו שלא סגי  שונה, שהמלאך מיכאל
 בתשובה בלא יסורין, ולבסוף מודה השר של אדום למלאך מיכאל.

ביום ראש השנה, יום הדין, יבואו ב' בעלי דינין לפני המלך המשפט, מיכאל וזל"ק שם: 
ש ישראל חזרו בתשובה בזה החוד -אומר מיכאל לפני המקום שר ישראל וס"מ אויבנו. 

אמת מה שכתוב בתורה 'ושבת  -, וכמו כן גזור עליהם לטובה. טוען ס"מ הוא חודש אלול
עד ה' אלקיך', אבל כתיב בתורה ג"כ 'בצר לך ומצאוך' ואח"כ 'ושבת', תשובה עשו אבל 
'בצר לך' לא באו להם, ווי"ו זו של ושבת הוא וי"ו המוסיף, וצריך להיות ב' דברים: 'בצר', 

 ו'תשובה'. 
ל שרנו טוען לו, אם זה אמת, ג"כ פסוק 'מכה אביו ואמו' אינו חייב עד שיכה אביו ומיכא

כמו כן ואמו ביחד, וזה אינו, אלא הוי"ו רוצה לומר או זה או זה, אחד מהם שהכה חייב. 
או 'בצר לך' שהיסורין מכפרין העון, או 'ושבת' שהיא התשובה. בתשובה, או זה או זה, 

 הזה עם ס"מ.וכל השנים יעבור הויכוח 
ומוסיף עוד במאור החיים: ואנו מקשים על זה ס"מ, מאחר ששנה שעברה טען זאת 
הטענה למה חוזר לטעון אותה שנה אחרת, אבל אמרו חכמים שהקליפה נקראת שכחה, 
וס"מ הוא קליפה גופה ושוכח מה שהיה שנה שעברה וחוזר וטוען אותה פעם אחרת 

 ובתו עונה אמן כן יהי רצון.ועל כורחו שלא בט כדי לקטרג, וק"ל,
 

  

 

 רבינו  משההיה בקבלת הלוחות 

 שליח להולכה או לקבלהכ

ה פֹה תָּ י ה'  ְואַּ ּקּודֵּ ל פִּ בֵּ יחַּ ְלקַּ לִּ ל ְלמֶֹשה שָּ אֵּ ְשרָּ שּו יִּ י ֶשֹּלא עָּ רּוש, ְלפִּ ְוגֹו'. פֵּ
ה  ְברָּ ֲאדַּ ה פֹה ְוגֹו' וַּ תָּ ר לֹו ְואַּ מַּ יחַּ ְואָּ לִּ עֹו ְלשָּ ם ּוְקבָּ ֲעדָּ ר בַּ מַּ ֶזה ה' גָּ ה, לָּ תָּ ד עַּ עַּ

י ֶש  ה ְוגֹו', ְואּולַּ ְצוָּ ּמִּ ל הַּ ת כָּ ֶליָך אֵּ ה' ְלמֶֹשה אֵּ ה מֵּ ְצוָּ ּמִּ יעַּ הַּ גִּ ר ֶשְבהַּ ן לֹומַּ ּוֵּ ְתכַּ נִּ
ל  בֵּ ה ְלקַּ שָּ אִּ יחַּ הָּ ין ְשלִּ יחַּ ּוְכדִּ לִּ אּוהּו שָּ י ֲעשָּ ל ֶשֲהרֵּ אֵּ ְשרָּ ה ְליִּ ְבלָּ ְתקַּ לּו נִּ ְכאִּ

דֹו י יָּ ה כִּ שָּ אִּ ד הָּ אּו ְליַּ לּו בָּ יחַּ ְכאִּ לִּ שָּ ם הַּ ְבלָּ ן ֶשּקִּ יוָּ , ֶשכֵּ דּוֶשיהָּ ּהקִּ דָּ ן  . ְכיָּ ְכמֹו כֵּ
ֶליָך  ה אֵּ ְברָּ ֲאדַּ ל, ְוהּוא אֹוְמרֹו וַּ אֵּ ְשרָּ ְבלּוהָּ יִּ לּו קִּ ה ְכאִּ ְצוָּ ּמִּ ל מֶֹשה הַּ בֵּ ְכֶשְיקַּ
ם  ְּמדֵּ ּה, ְוהּוא אֹוְמרֹו ְתלַּ שּו אֹותָּ ֶהם ְועָּ יעַּ לָּ ה תֹודִּ תָּ ֶליָך אַּ ר אֵּ בָּ דָּ יעַּ הַּ גִּ ּוְבהַּ

שּו  )ה, כח( .ְועָּ

רבינו ב' דרכים אם משה היה שליח השי"ת ולא שליח ישראל, כמו  מבואר בדברי
, או שהיה שלוחם של ישראל לקבל התורה וממילא היה בתחילת דבריושכתב 

 . בהמשך דבריובגדר שליח לקבלה, כמו שכתב 

פירש שגם בהמשך דבריו מפרש רבינו שלא עשו ישראל את ברכת שמעון וב
 י אפשרבגדר שליח לקבלה, דבאשה א משה לשליח, ואעפ"כ היה יכול להיות

לבעל למנות שליח לקבלה, כי אין המשלח יכול לעשות שליח יותר ממה שבכחו 
לעשות, לכן המקדש עושה רק שליח לקדש והמתקדשת שליח להתקדש, אבל 

הקב"ה שהכל ברשותו ותחת ידו, יכול למנות גם שליח במקומם של כביכול 
 ישראל.

א'( דן איזה גדר היה לשליחות משה בקבלת בפתיחה לקידושין )אות  המקנהו
הלוחות, והעיר במה שדרשו חז"ל )שמו"ר מו, א( בלשון הכתוב בלוחות ראשונות 

יישר כחך ששברת, שבשבירת הלוחות עשה משה רבינו לבני  "אשר שברת"
  .ישראל כפנויה שזינתה ולא כאשת איש

י"ת היה ולכאורה קשה טובא דממה נפשך, אם קבלת משה את הלוחות מהש
בתורת שליח קבלה, א"כ כבר נתקדשו בשעת קבלת הלוחות, ואין ביטול 
הקדושין בשבירה כיון שכבר נתקדשו, ואם היה משה שליח הולכה מהשי"ת, א"כ 
הרי היה הזנות קודם הקדושין אפילו אם לא ישתברו, כיון שעדיין לא מסרם 

 לישראל. עיי"ש שהאריך בדרוש.

ע )פר' שמיני( ג"כ העיר דאם נאמר שמשה היה שבהגה"ק מטאלטשווא בבאר ו
שליח לקבלה מאת ישראל לקבל הלוחות שהם כסף קידושין מהשי"ת, א"כ תיכף 
בהגעת הלוחות ליד משה נתקדשו, ולא מהני מה ששיבר אותם אחר זה. אלא 
כיון דמשה אמר הנביאות בבחינת 'זה הדבר', שנעשה מרכבה לשכינה, א"כ לא 

השי"ת, ולא היה יכול להיות שליח של ישראל, ולא נגמרו  יצא הקידושין מרשות
  .הקידושין עד שהגיע ליד ישראל, ושפיר הועיל במה ששיבר אותם

למה לי שבירת  כנראה שהבאר שבע לא קשיא ליה קושיית המקנה דא"כ]
הלוחות הלא בלא"ה אינם מקודשים עדיין, כי מ"מ לולא השבירה היה עליו לקיים 

 [שליחותו ולמסרן לישראל והיו מתקדשים, לכך שיבר הלוחות.

ה'', היינו מטעם מה  זה הדבר אשר צוה"וזה פירוש מה שאמר משה לישראל 
נמצא לא נעשה שליח לישראל, ולא נגמרו הקידושין  "זה הדבר"שהיה נבואתו ב

וירא אליכם כבוד ה'', שכיפר להם על חטא העגל כי נידונו "קודם, לכך זכו ל
 .כפנויה

ברו כלפי הלוחות, ורבינו דיבר בענין כל המצוות שנצטוו ידאם כי יתכן שהמה ]
 [ישראל בפרטות אח"כ ע"פ ה' ביד משה.

 



 

 

 

 ספרו הקדוש על התורה -אור החיים' 
 לימוד אור החיים הקדושבולהתקדש תלהט להבמדור זה שיבואו עלי גליון  פשנפרק ראשון מסדרת מאמרים משובבי 

 
 השאיפה הטהורה  

מיום עמדו על דעתו, השתוקק רבנו בכל נפשו 
ומאודו לכתוב פירוש על התורה, לזכות את 
הרבים בפרי מחשבתו הזכה והטהורה, מאשר 
העמיק בעיונו הזך בדקדוק הלשון ובדרשות חז"ל 
על הפסוקים. ורצונו הטהור התכיף למעשה 
והוציאו מן הכוח אל הפועל, מימי חורפו ועד 
אחרית שנותיו, כאשר עסק בכל השנים בהגיון  

 הכתובים וביאורם אליבא דחז"ל והראשונים.

מגמתו בחיבור הספר היתה מושתתת על תשוקתו  
התורה ולגלות מצפוניה, כאשר כתב לראות באור 

העירותי מצפונה של תורה באות  בהקדמתו:
נפשי, ותער נפש חיי"ם א"ל השוק"ת, והעירה 

ים זו תורה. טעמתי בקצה המטה, קמכבוד אל
ותהי בפי מתוקה מיערת הדבש. ותקו נפש חיים 

 לאור באור תורה...

הנני עבד לך ה' ודעתי גליתי לפני גולה עמוקות, 
נוטע גן עדן, להקריב ביכוריו לפני אדוני אולי 
תתעשת אלי, ויהיה כל פריי קודש הלולים. 
לרצותך אל חי חפצתי וקוה קויתי, ליחד אשת 

 דודים חפצתי וחשקתי...

וכפי פרושות השמים מול בורא עולם, שיעלה 
לפניו לרצון חיבור זה להאיר ענפי הקדושה. ואם 

סק אשר  שגיתי באיזה דבר יעלה לרצון הע
עסקתי, שהכל היא לשמוח אלוקי בוראי שמחת 

 לבי ואור עיני הוא ה' אלוקים חיים. 

בעיניו הטהורות ובמבטו המזוכך, ראה רבנו את 
התורה הקדושה כפי שהיא מסורה לנו 'מפי 
הגבורה' ממש, והמכתב מכתב אלוקים הוא, 
אמרות ה' טהורות שגנוזים בהם רזים טמירים 

ושי יכול להשיגם, ומכל  ונעלמים שאין שכל אנ
אות וקוץ משתרגים ועולים דרשות ורמזים עד אין 
חקר, וניתנה לנו תורה כדי שנעמיק בה ולא נשיג 

 גרגיר תמים משלמותה. 

לתאר כמה בלתי מושגת היא התורה הקדושה,  
המחיש רבנו בהקדמתו המופלאה, כי כאשר נתן  

וכלשון הכתוב   -ה' חכמה לשלמה המלך ע"ה 
"וידבר שלושת אלפים משל ויהי   א' יב, ה(  )מלכים

והוא, החכם מכל אדם   - שירו חמשה ואלף" 
'אמרתי   )קהלת ז, כג(שהשיג כל זאת, "ההוא אמר  

 . אחכמה והיא רחוקה ממני', את דרך עץ החיים"

דברים מאלפים כתב רבנו ב'אור החיים' לפרשת ]
, על סוד ה' ליראיו, שנתן )שמות לא, יג(כי תשא 

וח  תורה שכולה נסתרת והשמיע בה "מה שאין כ
בנביאים לכתוב מיום ברא אלוקים אדם על הארץ 
עד סוף כל הדורות, והכל נמסר למשה בסיני", 

 -ומחמת שדברי אלוקים חיים לא יכילם הספר 
"העלים תעלומות חכמה ולא הודיע כל דבר בכתב 

 )שבת פט.(מפורש". וכן האריך אומר ב'חפץ ה'' 
 [.עד היכן הדברים מגיעים

אך לעומת הסתר זה שהצניע הבורא את חכמת  
התורה בכתבה, התורה הקדושה רודפת אחר 

 -עיין בה ויגלה צפונותיה הלומד תורה לשמה שי
והיא    -כלשון קדשו: "אשר נתיחדה לו לשחר פניו"  

 .בעצמה מגלה לו מסתוריה

בענין זה ראה דברי רבנו המופלאים ב'אור החיים' ]
, כי הכוונה בדברי )דברים כב, ג(לפרשת כי תצא 

 )דברים לג, ד(על הפסוק  )פסחים מט:(חז"ל 
"תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב", ודרשו 

מאורסה", שלכל יהודי יש   אלא  'מורשה'  "אל תקרי
רסה שהיא  חלק בתורה השייך רק לו, בבחינת מאו

מותרת למי שנתקדשה לו ואסורה אכולי עלמא, 
 -דה היא שעליו מוטל להשיבה למקומה  יוכמו אב

 )קידושין ב:(ועליה רמז רבי שמעון בר יוחאי 
 דרכה ואין אשה על לחזר איש של שדרכו "מפני

 לו שאבדה לאדם משל, איש. על לחזר אשה של
 על מחזר אבידה בעל מי, על חוזר מי אבידה,

היא התורה הקדושה שנמשלה לאשה  -אבידתו" 
 [בקידושיה ולאבידה.

 תנאי העמל וצורתו 

כדי לבאר מאמר אלוקים חיים, את גוף התורה  
הקדושה שניתנה לנו מסיני, אזר רבנו חלציו 
ותיקן נפשו בשלוש הכנות, הכרחיות, 

בקדשי שבאמצעותן הכשיר עצמו לעסוק 
 . קדשים

אם נדקדק בלשון קדשו, אפשר ורבנו הדגיש  ]
שההכנות הללו נועדו להכשירו להעלות עלי ספר 
את שחידש. כי כל אחד יעסוק בתורה כפי כוחו  
ומשמים יפתחו אוצרות חכמה ויתנו לו להבין 

ם ולהשכיל. אך כדי להעז ולכתוב את הדברי
נדרשה הכנה דרבה מופלגת, הכוללת שלושה 
סעיפים ושעבוד מוחלט של הדעת והידיעה גם  
יחד. כן כתב רבנו על שלוש ההכנות שייחד 
בנפשו: "ובתבלין ב' וג' שמות ממין אחד מצטרפין 

 [להעלות על ספר את אשר הבינותי".

 ואלו שלוש ההכנות שרבנו מתאר בהקדמתו:

רוח נכון, לכוין דעתי, להרחיק דברי חול  -האחד 
ותענוגי עולם הזה, כי הם הדברים הפוגמים 
מעיקרם, ופוגמים פגימת בשר את המתוק, ולא 
יאירו שבילי פרושי התורה ממקור האמת, ואם  

 . יאירו יהיו כסף סיגים

רוח דעת, לשקול במשקולת  -ואת השני אקח 
הדעת, בהתכוננות הדעת, שהוא דבר המתאים בין 
החכמה והבינה. ואל זה אביט בדבר ואופנו. ואת  
אשר עדיו יגיעו הדברים להבין בהם, לבל ישימו 
בפיהם מר למתוק מדבש, ויורק טעמו מחסרון 

 המקבל.

 יראת ה' היא אוצרו. -והשלישי הכי נכבד 

הנכבדות הללו,  תוצאתן של שלוש ההכנות
ששעבד רבנו את כל כולו לשמו ית', באופן נעלה 
שאין אנו משיגים אף את תיאורו, ואין לנו אלא 
דברים שהעיד רבנו על עצמו בהמשך דבריו. וזו 

 לשונו:

והריני משעבד דעתי וידיעתי בכללות ד' וד' 
מוצקות בבניני בנין עולם קטן, בהכנת נפשי מול 

דבקתי נשמתי,  - שפע ומשפיע ונשפע -שמך 
והתחלתי ובארתי בתורה, ופני מול פני שמו  
מודעת, לבל יכשילני הכושל והמכשיל. ובארתי 

 שנים שלושה גרגרים בכל פרשה תורה לשמה.

בדבקות אמת שאין למעלה הימנה, שאב רבנו 
)משלי בינתו ממי שהחכמה שלו, על דרך הכתוב 

אבה   "כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה", ולא  ב, ו(
להעמיד תורתו על הקדמות שבספרים אחרים.  
ממעיין התורה הקדושה הושפעה השגתו  
בפירושה, וכאשר שקד על חיבורו לא היו פתוחים 

 לפניו ספרים אחרים זולת ספר תורת אלוקים. 

על אלו הוסיף תפילה לנותן התורה, שיהא עמו 
במלאכתו הקדושה, שלא ייכשל חלילה בדבר 

זה שני דברים: הראשון, שלא  ובכלל -שאינו רצוי 
יגלה פנים בתורה שלא כפי האמת. והשני, שלא 
תסתנן חלילה מחשבת פסול במלאכתו, כאשר 
מצוי יצר ההתנצחות או גניבת הדעת בשעת 
החיבור. ומהאי טעמא, גדר רבנו והציב לעצמו 
סייג, שלא להביט בספרים אחרים בשעה שעסק 

יעתיק בחידושיו שעל התורה, כדי שחלילה לא 
מדבריהם. נמצא, כי אף במקום שרבנו מבאר 
ומחדש בדרך שהלכו בה ראשונים שקדמו לו, לא 
מהם לקח, כי אם היישר מנביעת החכמה 

 האלוקית שהושפעה עליו, ואף הם התברכו בה.
 

 

 

 



                                       

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 הרה"ח יהודה וייס שליט"אמאת הק'  אוה"חנערך מתוך שיעורי 

   

  "אהבת ה'ת "ומצוללהגיע הדרך 
ְוָהיּו ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ֲאֶשר , יָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְשָך ּוְבָכל ְמאֶֹדָךקֱאֹל ה'ְוָאַהְבָת ֵאת 

 . )ו, ה(ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך

אפשר  ךבהרגשת הלב, ואי תלויהינה דבר האהבת ה'  רבינו מקשה בזה שהרי
נתן הכתוב ומתרץ רבינו, ש .דבר שאינו חושק בו מצד עצמו אהובהלב ל עללכפות 

, שיתמיד "והיו הדברים האלה על לבבך"דרך כיצד ניתן להגיע אל אהבת השי"ת, 
 תעורר בקרבו, ומתוך כך יהמעוררים את האדם, לאהבת ה'דברים  ,לשים על לבבו

 נים:בשני אופויתבאר לאהבת ה'. ותאוה חשק 

רק השי"ת בכל לבבו ונפשו, את לאהוב טבע פנימי כל איש ישראל לבאמת יש  א. 
שזה נטמן בעומק הלב, ועל ידי שמשים האדם ללבו תמיד ומשתוקק לבוא לאהבת 

 בוראו נגלה לו רוח הקדושה אשר בקרבו.

הנהגת השי"ת עם ברואיו היא באופן של מידה כנגד מידה, וכאשר אדם ב.  
בוא לאהבת ה', השי"ת פורע ומשלם לו מדה במדה והופך את משתוקק ומתגעגע ל

 לבבו לאהוב אותו. 

 ודביקות במצוותיו דרגות רבינו הקדוש במצוות אהבת ה'
בסיום פירושו על מצוות אהבת ה' כותב רבינו הקדוש לשונות אש קודש, מגלה 

 וזה לשון קדשו:טפח ומכסה טפחיים על דרגתו באהבת ה', 

י עולם קודבר זה אנחנו יתמי דיתומי אנו מרגישים, כי רבה תאוה בלבנו וחשק אל"
ה ודבר כל תאוו-] יותר מכל הון עולם וכבוד מלכות, וכל ערב נרגש למבזה ונמס

בערך חלק המועט המושג מהרגש הוית  , הוא בזוי ומאוס[ מתוק הנרגש בגוף
, אשרנו מה ביחס לחלק הכי קטן של הרגשת אהבת ה' בלבנו[-] הדברים על לבנו

 ."..טוב חלקנו

ראשו  ל , תפסכאן רבינודברים את זצ"ל  רבי משה מקאברין רה"קבעת שלמד ה
עד היכן יכול ילוד אשה להשיג בשתי ידיו והתבטא על גדולת וקדושת רבינו: 

שיהיה לנו כאלו נשמות קדושות כמו הגוף הלואי  , כזה נשמה קדושה ..'.באהבת ה
 ...הקדוש שהיה לו

שבקרבן  ובפרשת אחרי מעורר רבינו על חיבת הקב"ה לעמו ישראל באור חוזר,
שלמים האכילה מתחלקת בין המזבח והכהנים לבין הישראל בעל הקרבן, 
האימורים מקטירים על גבי המזבח ואת הבשר אוכלים הבעלים. וזה מסמל את 

 .בשולחנוחיבת השי"ת אלינו, שהוא משתף אותנו באכילה כביכול 

אלינו, צריכה הנפש ומסיים רבינו , שתמורת גילוי אהבה וחיבה קטנה זו מהקב"ה 
ועל דבר : "וזה לשון קדשו להתנתק ממקומה ולמסור עצמה להקב"ה באהבה רבה.

 ,ת נפש מבלי הרגשול במסירקותקום לעבודת ה ,קהיזה לבד תתנתק הנפש מנרת
להפלגת עריבות הנרגש בבחינת אהבתו יתברך בנפש המרגשת בטעימת נועם 

בבחינת  ,לערך המוקדם ממנו יתברך ,חיבתו, וכל זה קטן הוא להמתחייב לנו עשות
 ". שעשוע חיבובינו ורוממות אשר רומם עם קדושו

לאחר שכותב רבינו בפרשתינו על שכר המצוות שהקב"ה נותן לנו, כותב רבינו ו

עלינו לשלם שכר לאלוקינו בה', "והגם שכפי האמת, וזה לשון קדשו: 
שהטעימנו עריבות נעימות ומתיקות אהבתו בלבנו, מתוקים וערבים לאין 

 טול האדם שכר על התעצמותו עד שהשיג טעם בחיים". אלא שיתכלית, 

כלומר: אחרי שהאדם זכה להשיג את טעם התורה והמצוות, לא מגיע לו שכר, כי 
זה השכר והתענוג הגדול עלי אדמות, והשכר שהאדם מקבל הוא על ההתמודדות 

 והיגיעה עד שהגיע לטעם המתוק.

 ה' ִמְצוֹת ֶאל ִתְשְמעּו ֲאֶשר ַהְבָרָכה ֶאת "הפסוק  ובפרשת ראה מפרש רבינו את
שעצם הדבר שאדם זוכה לשמוע דברי תורה, זה הברכה בעצמה ואין  ֱאֹלקיֶכם"

צריך לברכות נוספות, וכל השאר זה רק בונוסים. והוא לא מצפה לשום שכר, 
 ואדרבה הוא רוצה לשלם לה' על התורה המתוקה שנתן לנו.

 הנפש ומחיה מופלא תענוג הוא בתורה השמיעה: ובלשון קדשו של רבינו
 כי נפשו, תשיחנו התורה בטעם והמרגיש ',נפשכם חיות 'שמעו כאומרו

 שאין לומר צריך ואין מופלאת, טובה מתנה למתן טוב גמול לשלם עליו
 עליה. שכר לתבוע

 .זכותו של רבינו זכרונו צדיק לברכה יגן עלינו

 

 רבינו הקדוש "שואג כארי" 

 מקדשה ביתעל חורבן 
רבינו הקדוש היה נוהג כל ימיו להתפלל ולקונן על החורבן בקימת 
חצות ובכל עת מצוא. וכפי שמספר רבינו הקדוש בהקדמה לספרו 

 שראה כן אצל זקינו, וזה לשונו: חפץ ה'הקדוש 

וישבתי ללמוד תורה לפני מורי ורבי הרב המפורסם אדוני זקני מורי "
אשר נודע בשערים שמו המופלג החסיד העניו כמוה"ר חיים בן עטר 
זלה"ה, אשר מימיו שתיתי באר מים חיים, ובין ברכיו גדלתי ובחיקו 

 שכבתי מיום היותי לשאוב מדרכיו הטובים. 

 היו חצי לילה בשינשלא עבר על רומרוב חסידותו כמעט אני אומ
אלמנה על חורבן בית ה ולספוד כאש נןלילי תמוז מלקו לואפי
הלילה בתלמוד עמי וכיוצא בי מיוצאי  םולהשלי ,קינו בבכי גדולואל

 ."חלציו

על המשמרות  רבי שלמה חסאן כותב" קדשי דודובהקדמת הספר "
שהנהיג רבינו הקדוש בישיבתו הק', ורבינו השתתף עמהם בתפילות 
על החורבן, ושנהג בזה כמידת הקדוש ברוך הוא, וכדברי הגמרא 

 ומשמר משמר כל ועל, הלילה הוי משמרות "שלשבמסכת ברכות 
 .כארי" ושואג הקדוש ברוך הוא יושב

-] דדהבא ירושלים בארעא משמרות משמרת, "עשה :וזה לשונו
 ידו זז לא צבאיו, כמספר שמיא כלפי תא"חברו ,ירושלים של זהב[

 שואג עמהם, נמנה אחרונה ומשמרה ראשונה משמרה ידו, מתוך
 עד כאן לשונו.ע". דרקי מלכותא כעין כארי

ובפרשת בהר כותב רבינו הקדוש דבר מבהיל, שגדולי ישראל 
את הדין" שאינם מעוררים את ישראל לחזור בתשובה,  "עתידין ליתן

 ושיבנה בית המקדש.

בלשונות אש קודש מה צריכים הצדיקים לעורר וכותב שם רבינו 
 וזה לשון קדשו:  אותם בתשובה

גולים  "בהעיר לבות בני אדם,  ויאמר להם: הטוב לכם כי תשבו חוץ,
מעל שולחן אביכם?, ומה יערב לכם החיים בעולם?, זולת החברה 

העליונה ]כלומר, להיות מחובר עם הקדוש ברוך הוא בדביקות[,  
אשר הייתם סמוכים סביב שולחן אביכם הוא אלוקי עולם ברוך הוא 
לעד, וימאיס בעיניו תאוות הנדמים ויעירם בחשק הרוחני, גם נרגש 

 אשר ייטיבו מעשיהם, ובזה יגאל". לבעל נפש כל חי, עד

ועל זה עתידין ליתן את הדין כל ומסיים רבנו בלשון מבהיל ונורא: "
  אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב".

 

 

 

 


